Nieuwsbrief

Jarig
Dinsdag 27 maart is juf Ria Koppelaar jarig. Alvast van harte
gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

Psalm van de maand
De psalm van de maand maart is psalm 32: 1.
The Kingdom has come
Tijdens de feestweek in Hardinxveld rondom Pasen/Koningsdag hebben de gezamenlijke kerken
een
prachtig evenement kunnen bouwen, wat 1e Paasdag zal worden
uitgevoerd.
Het programma is zeer gevarieerd en heeft een aantrekkelijk
programma voor alle kinderen en alle leeftijden. Denk aan
springkussens, danceworkshop en Paasvoorstelling. Kijk voor
meer informatie snel op de bijgevoegde flyer bij deze
nieuwsbrief!
Informatie over de Paasvieringen
Dit schooljaar nodigen we u als ouders/verzorgers van harte uit om
de Paasviering van de kinderen bij te wonen. De volgende data en
tijden zijn hiervoor gepland:
Wanneer?
Maandag 15 april
Dinsdag 16 april

Wie?
Groep 1a/2a, 1b, 1c
Groep 3a en 3b
Groep 4a en 4b
Groep 2b en 2c

Waar?
Hal in de school
Hal in de school

Woensdag 17 april

Hoe laat?
18.30 uur
18.30 uur
19.45 uur
18.30 uur

Woensdag 17 april

10.30 uur

Groep 5 t/m 8

In de Bron ( Maasstraat 1)

Hal in de school

De leerlingen van groep 1 t/m 4 mogen de dag na de Paasviering uitslapen. De kinderen zijn dan welkom
vanaf 08.25 uur en de lessen beginnen om 09.30 uur.

Parkeervergunning
In de afgelopen jaren hebben we vaak via de nieuwsbrief opgeroepen om met de fiets of lopend
naar school te komen. Of, als dat niet mogelijk is uw auto zo te parkeren dat er geen overlast voor
de omwonenden of onveilige situaties voor de kinderen ontstaan.
We zien dat deze oproepen wel effect hebben, maar slechts voor korte tijd. Daarom zullen we -na
overleg met de gemeente- met ingang van de nieuwe maand parkeervergunningen gaan verkopen.

Alleen als u in het bezit bent van zo’n vergunning, mag u tussen 8.15 en 8.45 uur en 13.00 en 13.30
uur in de Schoolstraat en Molenstraat parkeren. Vergunningen à €20 zullen volgende week
maandag vanaf 8.15 uur bij de administratie worden verkocht. Let op: er zijn 25 vergunningen
beschikbaar en op is op, dus wees er snel bij!
Inschrijven leerlingen
Ouders die al een kind op onze school hebben en een ander kind als leerling willen aanmelden,
kunnen het inschrijfformulier op onze website vinden of afhalen op school. Als uw kind voor 1
oktober 2020 4 jaar wordt, wilt u hem/haar dan a.u.b. zo snel mogelijk opgeven?
Nieuwe leerlingen
In groep 1c mogen we verwelkomen: Bart van Dijk. Van harte welkom op de Rehobothschool, fijn
dat jij er bent en heel veel plezier op school!

Verkeersexamen 2019:
De kinderen van groep 7 hebben op donderdag 4 april het verkeersexamen. ’s Morgens is er het
theorie-examen en ’s middags wordt een route gefietst. We wensen de kinderen van groep 7 veel
succes!
Grote Rekenweek
In de week van 1 t/m 5 april willen we voor rekenen aan de slag gaan met bewegend leren:
letterlijk leren terwijl je ook aan het bewegen bent. Goed voor het hoofd en goed voor lichaam!
We zullen hierbij bewegingsspelletjes gaan doen in
de klas en op het plein. Vanwege de
beschikbaarheid van het plein is het niet mogelijk
om dit alleen op woensdag te plannen, zoals eerder
vermeld. Daarom worden de spelletjes op het plein
over de hele week verdeeld.
We hopen op een actieve en leerzame rekenweek!
Zebrapadlessen
Op maandag 18 maart stond de jaarlijkse
verkeersles over het zebrapad voor de leerlingen
uit groep 6 op het programma.
Door een politieagent werd in beide klassen uitleg gegeven over de regels die gelden bij een
zebrapad. Na de uitleg gingen de kinderen in kleine groepjes naar het zebrapad op de
Stationsstraat of op het Weideveld. Op locatie werd door één van beide agenten nog een korte
uitleg gegeven. De leerlingen mochten daarna een aantal keren de weg oversteken. Bestuurders
die stopten kregen een bedanksticker die ze op hun voertuig konden plakken. In de klas werd de
les geëvalueerd met de leerlingen en werd een kleine attentie uitgedeeld door de agenten. Na
afloop is van beide klassen een foto gemaakt.
Ook deze keer is gebleken dat bestuurders de overstekende voetgangers niet altijd opmerkten.
Twee automobilisten en één fietser hebben een
waarschuwing gekregen van de agenten. Naar
aanleiding van onze zebrapadles werd opgemerkt
dat bij het zebrapad op de Stationsstraat niet het
juiste verkeersbord staat. De opmerking is
doorgezet naar de gemeente in de hoop dat dit
op korte termijn wordt verholpen. We kijken
terug op een geslaagde verkeersles. Nog een
laatste tip voor iedereen: zoek oogcontact met
degene die voorrang moet verlenen. Zo kun je
zien of ze jou ook zien. Daarnaast krijg je
voorrang en kun je het niet nemen!

De komende periode staat de volgende regel centraal:
Denk na …..voor je wat zegt

Denk na voor je wat zegt. Soms zeg je iets voor je hebt
nagedacht.
Niet alle woorden zijn dan doordacht. Er worden lelijke of
onaardige dingen gezegd.
Denk bij je zelf eens na of dit ook bij jou gebeurt.
Probeer de komende tijd eens op je woordgebruik te letten!!

Belangrijke data
21 maart
28 maart
28 maart
4 april
12 april
15 t/m 17 april
19 april t/m 3 mei

Kangoeroewedstrijd
Studiemiddag – groep 1 t/m 8 vrij
Techniektoernooi Delft voor enkele lln groep 2 en 4
Verkeersexamen groep 7
Koningsspelen, kinderen zijn ’s middags vrij
Paasvieringen, zie uitnodiging hierboven
Goede Vrijdag en meivakantie

Een gebed
Tijdens dit gebed wordt steeds een kaars aangestoken.
De eerste die een kaars aansteekt, geeft het licht door aan de volgende en zo verder.
Tijdens het gebed noemen we namen van hen aan wie je denkt.
God, we danken U voor alle mooie dingen.
Voor het licht van de zon.
Voor de warmte van de stralen.
Daarom steken we een kaars aan.
Help ons de mooie dingen aan elkaar door te
geven
help ons om lichtbrengers te zijn.
We steken een kaars aan
voor mensen die in het donker zitten.
We denken aan ….
We steken een kaars aan.
We denken aan …
We steken een kaars aan.
God, dank U wel.
Dat U een lichtbron voor ons wilt zijn.
En dat we ons altijd aan U kunnen warmen.
Amen

